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Nieuwsbrief maart 2020 

Agenda: 
 

Vrijdag 17 april – 19.30 uur: Algemene ledenvergadering in de Heemtuin 
 

1e prijs in prijsvraag Natuur in eigen hand!!! 
 

De NatuurWerkgroep heeft € 5.000 gewonnen voor het projectvoorstel Fitter Forest. De prijsuitreiking 
is vanwege het Coronavirus weliswaar uitgesteld, maar de vreugde is er niet minder om. Fitter Forest 
wil de bodem van de Rucphense bossen verbeteren door een aanzet te geven aan het herstel van de 
nutriëntencyclus. Het wil tevens een voorbeeld zijn voor anderen. Het projectvoorstel is als bijlage bij 
deze nieuwsbrief gevoegd.  
 

 

 

Algemene ledenvergadering vrijdag 17 april  
 

Aansluitend op de vergadering zullen Annette ter Kuile namens de eigenaren van het Landgoed De 
Moeren, en Geert Konings, beheerder van het landgoed, een presentatie geven over het landgoed. De 
Moeren is thans ongeveer 250 ha groot. Hiervan is ca. 116 ha bos, 70 ha cultuurgrond en 35 ha 
natuurgebied. 

 

Contributiebetaling 2020 

Degenen die geen machtiging voor incasso hebben afgegeven en die nog niet hebben betaald, worden 
verzocht hun jaarbijdrage over te maken op bankrekening NL06 RABO 0100 928 447 ten name van 
NatuurWerkgroep, Rucphen. 
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Natuur in het dorp 
 

Het persbericht heeft tot een overvloed van bestellingen geleid. Door een extra bijdrage van de 
gemeente Rucphen kunnen alle bestellingen in de kernen Schijf en Zegge gehonoreerd worden. Dan 
hebben we het over 46 huismuskasten, 14 nestkasten voor de bonte vliegenvanger, 2 voor de 
gierzwaluw en 9 vleermuiskasten. Deze kunnen binnenkort worden opgehaald. In het najaar worden 
de 18 planten- en struikenpakketten thuisbezorgd. Iedere besteller krijgt hierover een mail van Natuur 
in het dorp. 

 
Vrijwillig landschapsbeheer 

 

Bij de vrijdaggroep loopt het zaagseizoen ten einde. Dat is te zien ook. Bij de zaterdaggroep ziet het er 
minder zomers uit. Ook daar loopt het seizoen ten einde. Gelukkig heeft de gemeente ons gevraagd 
binnenkort de nodige bomen rond de Binnentuin aan te planten. Aan het werk dus. 
 

     

 

Vrijdaggroep in het bosje aan de Bernhardstraat.           Zaterdaggroep langs de natte blauwe route. 
 

Voedselbossen 
 

Zo ziet een overvol ‘Gebouwke’ er uit.  
 

    

 

Bijgaand nog een artikel over voedselbossen en -tuinen van de Vogelbescherming. 
 


